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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): O que acontece quando você deixa algum objeto que se quebra cair 

de suas mãos? Você já teve alguma experiência desse tipo? (o que acontece quando nossa família cai no chão?) 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado (DEUS DA FAMÍLIA, FAMÍLIA 

– Regis Danese / CASA DE BÊNÇÃO – Eyshila) 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Neemias 1:1-4 

 

Neemias recebe a notícia a respeito das ruínas dos muros de Jerusalém, das portas que foram queimadas e da 

vergonha e grande aflição que os sobreviventes do cativeiro estavam passando. Sua cidade e seu povo estavam 

destruídos. Talvez essa seja a realidade da sua vida e de sua família neste tempo. Mas a boa notícia é que a nossa 

vida e a vida de nossa família não precisa ficar em ruínas para sempre. Ela pode ser restaurada, ela pode ser 

restituída, ela pode ser reconstruída! 

 

1. Para que haja reconstrução Peça AJUDA – Não Lute SOZINHO – (Neemias 2:7-8) – Irmãos, Quando a notícia 

sobre a queda da nossa família chega aos nossos ouvidos, primeiro, precisamos pedir a ajuda do Senhor, e, depois, 

das pessoas que estão à nossa volta. Talvez, meu irmão, você ainda não tenha conseguido vencer suas lutas porque 

ainda continua lutando sozinho. Ninguém é uma ilha. Sempre haverá alguém que possa estender as suas mãos 

para resgatá-los de debaixo dos escombros desta vida. 

 

2. Para que haja reconstrução NÃO DESISTA – mesmo que haja OPOSIÇÃO – (Neemias 2:9-10,19) – no 

processo de reconstrução de suas famílias não desistam, por favor, mesmo que haja oposição, mesmo que haja 

gente contra, mesmo que haja gente torcendo pra que tudo dê errado e que sua família termine no buraco. Deus é 

maior idealizador e o maior patrocinador da obra de reconstrução da sua vida e da vida de sua família.  

 

3. Para que haja reconstrução Faça um LEVANTAMENTO das RUÍNAS – (Neemias 2:11-13) – Não pode haver 

reconstrução da vida e nem da vida da família se não houver disposição para fazer um levantamento das partes 

quebradas, um verdadeiro inventário das ruínas. É preciso identificar o que quebrou, como quebrou e por que 

quebrou.  

 

4. Para que haja reconstrução LEVANTE-SE e FORTALEÇA suas mãos para a obra – (Neemias 2:17-18) – Tenho 

certeza de que o mesmo Deus que fortaleceu as mãos daqueles oficiais para começarem a obra é o mesmo Deus 

que fortalecerá as suas mãos para começarem e terminarem a obra em sua vida e na vida de sua família. O pior da 

vida não é cair, mas permanecer caído. O pior da vida de nossa família não é vê-la em ruínas, mas é não nos 

levantarmos para tirá-la de debaixo dos escombros. 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus e que está precisando 

reconstruir sua vida e a vida de sua família. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a não perderem nenhuma celebração do mês da família – todas as quintas 

(20h) e domingos (09:50 e 19 horas). 

2) Incentive os membros de sua célula a participarem do Seminário para Homens (18/06) e do Seminário para 

Mulheres (19/06) com o Pr. Fernando Sanches (São José dos Campos – SP) 


